ఉదమం ఐదు ఖంటల సభమం...

భంచి నిదఱలో ఉన్నూడు హరి...

ఇంతలో...

ఎవ్వరో... చటుఔకన హరి గండెల మీదకెక్కక కూర్చున్నూర్చ...

చాలా ఫర్చవుగా ఉన్నూడా భనిషి...

ఆ భనిషి తన ఫలమైన రండు చేతులతో హరి గంగ నులభడం మొదలుపెట్ట
ా డు...

ఊపిరాడడం లేదు హరిక్క...

తన గంతు నులుముతునూ ఆ ఔఫంధ హస్తాలను తొలగంచాలని విశ్వఱమతూం చేస్త
ా న్నూడు...

ఉక్కకలాంటి ఫలమైన ఆ

చేతులను విడగట్ట
ా లని శామశ్క్క
ు లా ట్ైై చేస్త
ా న్నూడు.

అయవాలనుక్కంటున్నూడు... కానీ.. గంతులోని అర్చపు ఫమటక్క రావ్డం లేదు ... అరిచానను క్కంటున్నూడు... కానీ ఔంఠంలోనే
నిక్కషామైన విషమం తెలుస్త
ా నే ఉంది.

ఉండేకొద్దీ ఊపిరి ఫలహీనమైపోతోంది. ఆ చేతుల టు
ా ఉండేకొద్దీ ఉడుంటు
ా లా ఇంకా.. ఇంకా బిగస్తక్కంటునూది.
పోరాడుతున్నూడు హరి... పోరాటం... ఆరాటం... ఎంతసేపు ఆ పోరాటం జరిగందో తెలిమదు... ఆకర్చ ఱమతూంగా... తన
ఫలభంతా వినియోగంచి, పెదీగా అర్చస్త
ా , ఔకస్తరిగా తనపెైనునూ భనిషిని అమంతంగా తోసేస్తడు.

గండెల మీద ఫర్చవు తొలగపోయంది.

శావస అతివేఖంగా తీస్తక్కంటున్నూడు.

గండె గంతులో కొటు
ా క్కంటునూ శ్ఫుం అతి సృషాంగా వినిపిస్త
ా నూది.

గండెలు డవిసిపోయ, గంతు పూరిుగా తడారిపోయ, న్నలుఔ పిడచఔటు
ా క్కపోయంది.

మైండ్బ్ల
ా క్అయపోయంది.

చటుక్కకన లేచి కూర్చుని, లైటు వేస్తడు ఆలసయం చేమక్కండా...

ఔకస్తరిగా ఖదంతా వెలుతుర్చ యచుక్కంది..

ఎవ్రూ..? ఎవ్రా భనిషి? ఎందుక్క ననుూ చంపాలనుక్కన్నూడు?

ఱశ్ూలు భసిాష్కకనిూ తొలచివేస్త
ా ండగా, ఖదంతా తేరిపాయ చూస్తడు.

అఔకడెవ్రూ లేర్చ...

అదేమిటి? ఇంతలోనే అంత ఫర్చవెైన, అంత ఫలమైన భనిషి ఎలా పోయాడు? ఎఔకడక్క మమమైపోయాడు? ఇది స్తధయమ? ఆ
ఫర్చవు... ఆ గంతు నులభడం, ఆ ఫలమైన ఉక్కకవ్ంటి ఔఫంధ హస్తాలు... అంతా ఔలా? బఱమ? కాదు...

కానేకాదు...భరేమిటి?దమయమ..? భూతమ..? చంపాలనుక్కనూది. భరందుక్క వ్దిలేసింది..? ఎలా
మమమైపోయంది..?దయాయలు, భూతాలు భనిషిని చందలచుక్కంటే.. వాటిని భనిషి ఆఖలడా..? వాటి ఫలం ముందు, శ్క్కు
ముందు మనవుల శ్క్కు ఏ పాటిది..?
ఇంకా చెభటలు ధయగా కార్చతూనే ఉన్నూయ.. ఎనిూస్తర్చ
ా వేళ్ాతో విదిలించిన్న నుదిటి మీద నుండి చభటలు కార్చతూనే
ఉన్నూయ. నిశ్శఫీంగా నిచేస్త
ా నూ సిాృట్ఏసీ శ్ఫుం బమంఔయంగా వినిపిస్త
ా నూది... డుతునూ చెభటలిూ ఏసీ చలాదనం
ఏమతలం పాయదోఱలలేఔ పోతునూది.

డుక్కనే ముందు భంచం దఖగరే పెటు
ా క్కనూ వాటర్బ్లటిల్మూత తీసి, ఖఫఖబ్ల సఖం బ్లటిల్పెైనే ఖడఖగా తాగేస్తడు. కొనిూ నీళ్ల
ా
ఛళ్ల
ా ఛళ్ల
ా న ముకంపెై కొటు
ా క్కన్నూడు.

ఔపుృక్కనూ దుృటి సఖంపెైగా చభటతోనే తడిసి ఉంది. భంచం దిగ ఖదంతా ఔలిమదిరిగాడు... ఏమీలేదు... ఏమైంది?

ఏమైందసలు?
కొదిీగా సిిమితడి, భంచం భధయలో కూర్చున్నూడు... అంతలోనే...

ఆ అచేతన్నవ్సిలోనే... ఆ నిద్ర
ఱ వ్సిలోనే... హరి ముకంపెై

చిర్చ దయహాసం మొలిచింది... ఆలోచనలు రేస్తగరా
ా
ర లా

ర్చగతీస్త
ా ండగా... ఆ చిర్చనవువ ఇంకొంచం పెదీదయంది.

హౌ స్త
ా పిడ్ఐయాం? వాటే థరో విలేజర్ఐయామ్? చినూతనభంతా గా
ర భంలోనే ఖడిచింది, ఆ బయాలు, ఆ నభమకాలు, ఆ
ఛామలు, వాసనలు, ఎంత గాఢంగా న్నలో న్నటుక్కపోయాయ? డాఔాయూయన్న గానీ ఇంకా ననుూ వ్దలక్కండా ఎంతఖటిాగా
అంటిపెటు
ా క్కన్నూయ?
‘‘ఈ గండెల మీద భనిషి కూరోువ్డం, గంతు నులభడం, ఊపిరాడఔపోవ్డం... ఇదంతా.. సరిగా
గ , సరియ
ై న పొజిషన్లో
డుకోఔపోవ్డం వ్లన, నిదఱలో, శావసక్కరమ సరిగా
గ జయఖఔపోవ్డం వ్లన, ఊపిరి సరిగా
గ అందఔపోవ్డం వ్లన, స్తధాయణంగా, అందరికీ
జరిగే అనుబవ్మే...’’
అంతే... అంతఔంటే ఏమీ లేదు.

వ్యసగా, ఔద్రని వెంఫడే ఇంకొఔటిగా యఔయకాల ఆలోచనలు హరిని ఔముమకోవ్డం మొదలుపెట్ట
ా య. ఏడేళ్ళ వ్మస్తలో...
యఘుగాడు మటలు భదిలో మదిలాయ.

‘‘రే... కొరివి దయాయలు తెలుస్తరా, నీక్క? అవి భనుషులక్క కీడు చేమయవు, కానీ వాటిక్క భనుషులను ఏడిపించడభంటే చాలా
సయద్ర, భనిషిని న్నన్న అవ్సాలక్క గరిచేసి, ఆ భనిషి డే తిృలు చూసి, బలే సంతోషడతాయ, నవువక్కంట్టయ.’’

‘‘ఔతను ఇంటి ఫమట నులఔ భంచం వేస్తక్కని డుక్కంటే, ఆ భంచానిూ భనిషితో పాటు, ఒ హం, ఒ హం అనుక్కంటూ గాలో
ా
ఎతు
ా క్కపోయ, ఊరి చివ్య పొలాలో
ా వ్దిలామంట... పొదు
ీ నేూ పొలంలో నిదఱలేచి, ఆ భనిషి డిన ఔంగారూ, వేసిన కేఔలు, ంచ
ఊడిపోయేలా వేసిన ఖంతులూ చూసి, ఔడుపుఫ నవువక్కన్నూమంట.’’

‘‘ఈ దయాయలను భనిషి ఔంట్ర
ల ల్చేమవ్చుు. వాటిని ఖభనించనటు
ా , నిదఱపోతునూటు
ా నటిస్త
ా , తెలివిగా, ఔ దమయం తల
వెంటు
ల ఔ నొఔద్రనిూ లాగ గపెృట్ర
ా పెటు
ా క్కంటే... న్న... స్తమియంగా... భనం చెప్పృ నులనీూ చచిునటు
ా చేసిపెడతాయ. ఎక్కకవ్

కాలం భనం వాటిని ఔంట్ర
ల ల్

చెమయలేము. భనక్క కావ్లసిన నులనీూ చేయంచుకోగానే, ఉఫ్భని, గపెృట్ర
ా వెంటు
ల ఔని ఊదేసేా, వెంటనే పారిపోతాయ.’’
ఇఔ మమూలు దయాయల విషయానిక్కసేా...

‘‘ఊరి పొలమేయల దఖగయ దమయం వెంటఫడుతుంది, ద్రనిూ భనం చూసిన్న, చూడనటు
ా గా నటిస్త
ా ... మమూలుగా
నడుస్త
ా ండాలి... కాసేటిక్క, అది ఖభనించేలోగా ద్రనిక్క అందనంత దూయం ర్చగెటిా, తిరిగ దమయం దఖగయకొచేులోపు గండఱంగా
మూతలం పోసేసి ఆ భధయలో భనం నిలఫడిపోవాలి. అంతే... ఇఔ దమయం లోలిక్క రాలేదు... కానీ ఱమతూం చేస్త
ా ంటుంది, మీద
డిపోవాలని.. ఈ లోగా క్కడిచేతో
ా , కే ఔ టు
ా తో నడుముక్కనూ మొలతాడుని పుటుక్కనూ తెంప్పసి, ద్రనిూ చేతిలో బిగంచి
టు
ా క్కని, కొయడాలా యaు ళిపిస్త
ా దయాయనిూ కొట్ట
ా లి. ఛళ్లళ...

ఛళ్లళభని దయాయనిక్క ఆ దెఫలు తగలి, ఆ దెఫలు తటు
ా కోలేఔ, బ్లధ బరించలేఔ, దమయం పారిపోతుంది. వెళిళపోయేటపుృడు
‘నలా క్కఔక’ రూంలో గానీ ‘నలా పిలిా’ రూంలో గానీ వెళిళపోతుంది.’’

జరిగన ఔథ:
భంచి నిదఱ లో వునూ హరిక్క ఎవ్రో తన గండెల మీద కూర్చునూటు
ా , తన గంతు నులిమినటు
ా అనిపిస్త
ా ంటుంది. తర్చవాత
నిదఱలోంచి అమంతం లేచి ఎవ్యబ్ల అని ఆలోచించి దయాయలుకావు, భూతాలు కావు అని తనక్క తానే సరిీ చెపుృక్కంట్టడు.
చినూపుృడు తన సేూహితులు చెపిృన విషయాలనీూ గర్చ
ు తెచుుక్కంట్టడు.

.............................తర్చవాత..

యఘు ఆలోచనలో
ా ంచి ఫమటడి, నెభమదిగా చేయస్తచి తడుముక్కన్నూడు హరి...

మొలతాడు...

ఉంది. ఎపుృడు ఔటిాందో... తాతమయ మొదటిస్తరి ఔటిాన గర్చ
ు ంది... భళ్లా ఆలోచనలో
ా క్క జారిపోయాడు హరి.

ఎర్చపు, స్తపు, నలుపు యంగలో
ా దొరికే మొలా
ా డులో
ా నలుపు యంగ భంచిదనేది న్నమనభమ.

గా
ా లు కూడా నలుపుయంగ దిషిా తీస్త
ా ందని నలుపు యంగనే వాడేవార్చ. యఘు గాడయతే మొలా
ా డును ముప్పృట (మూడు
ర భస్త
ప్పటలుగా) అలేావాడు. తాతమయ మతలం ముప్పృట మొలా
ా డును ఇషాడేవాడు కాదు. ఎంత శుబఱం చేసిన్న ఎంతో కొంత మురిక్క
మిగలిపోతుందనేవాడు.ఈ మొలా
ా డు నిఔకర్చ జారిపోక్కండా కాపాడుతుంది. ఈ నిఔకరాందుక్క ఎపుృడూ జారిపోతూ ఉంట్టయ?
అసలవ్ర్చ ఔనిపెట్ట
ా రీ మొలా
ా డు? ఎందుక్క ఔనిపెట్ట
ా ర్చ?

‘‘చేత వెనూ ముదీ.. చెంఖలవ పూదండ, టు
ా దటిా, ఫంగార్చ మొలతాడు’’ అని చినిూ ఔృషు
ు ణ్ణు వ్రిుస్త
ా నూ దయం ఎంత
బ్లగటుంద్ద...

ఠంగ్.... ఠంగ్... ఠంగ్...

నిశ్శఫీ నిశీధిలో సమమట దెఫలా
ా గా గోడ ఖడియాయం కొటిాన ఖంటల శ్బ్ల
ీ నిక్క ఔకస్తరిగా ఇహలోఔంలోక్క వ్చిుడా
ా డు హరి...

ఒ మై గాడ్...!

తయాయవావలి, హాసృటల్క్క వెళ్ల
ా లి, ప్పషంటు
ా ... ఆరేషను
ా ... వార్చ
ా లు... రండు
ా ... ఇతయ డాఔాయాతో డిసకషన్ల
ా ... అదో
ఱంచం... ఔకస్తరి అడుగపెడితే భళ్లా ఎపుృడు ఫమటడతామో తెలిమదు.

ఖఫఖబ్ల లేచి, వ్ంట ఖదిలోక్క వెళిా కాఫీ ఔలుపుక్కంద్రభని... హాల్ వెైపు అడుగలేస్తడు.

అందరి జీవితాలో
ా న్ల ఇదో రోటీన్...

హాలు ద్రటి, మయన్ డోర్ తీసి, డోర్ ఫమట వేళ్ల
ా డ ఖటిాన సంచిలో పాలపాకెటు
ా , ప్పర్... అందుక్కంటూ హాలో
ా క్క
అడుగపెడుతుండగానే ఏదో ‘అనీజీ’ ఫీలింగ్ హరిని ఔముమక్కనూది. మడ వెనుఔ రోమలు నిఔకబొడుచుక్కనూటు
ా అనిపించింది.
అడుగ ముందుక్క వేయాలనిృంచలేదు. హాలో
ా లైటు వెలఖడం లేదు. బెడ్రూంలోని లైటు వెలుతుర్చ హాలో
ా క్క
ఱవేశంచలేఔపోతునూది, కానీ కొంతవ్యక్క చిర్చచీఔటితో పోరాడఖలుతునూది.

ఆ చిర్చ చీఔట్ర
ా ...

హాలు భధయలో... స్త
ా ల్... ఆ స్త
ా ల్ మీద ఏదో ఆకాయం కూర్చుని ఉనూటు
ా గా... ఔళ్లళ చిక్కలించి... చూడగా... సీాైమూరిు ఆకాయం
లాగా, లీలగా ఔనఫడుతునూది. భళ్లా బఱమ..? ఈ యఘుగాడి దెయాయల వాగడు ఱభావ్మ..? న్నకేభన్నూ భతి చలించింద్ర..?
న్నలో ఫిజియోలాజిఔల్ ఛంజెస్

(యస్తమన్నల మర్చృలు) సడన్గా చోటు చేస్తఔన్నూయా న్నక్క తెలీక్కండానే..?

ఆలోచనలు ఔటిాపెటిా, ఖబుక్కనూ హాల్లోని లైటు సివచ్ నొకాకడు.

ఔకస్తరిగా హాలంతా దేద్దయమనభయంది. అంతా సృషాంగా ఔనఫడుతునూది.

నిజమే...

‘‘హాలు భధయలో... స్త
ా లు మీద... ఔ ముసలామ కూర్చుని ఉంది. ముగ
గ బుటా లాంటి తెలాని తల వెంటు
ల ఔలు, అఔకడఔకడా
చిరిగ, మసిఔలు వేసిన చీయ, ముడతలుడిన ముకం, చేతులు, పెరిగ ఉనూ గోళ్ల
ా ఔలిగ, ద్దనంగా హరి వెైప్ప చూస్త
ా నూది.’’

హఠాతు
ా గా, వేళ్కాని వేళ్, ఔ ముసలభమ నటిాంట్ర
ా స్తకాషతకరించింది.

ఔలా..? ఔలకాదు.... వాసావ్ం...

నిలువున్న కొమయబ్లరిపోయాడు హరి...

రాతిల డుక్కనే ముందు మయన్ డోర్ బోలా్ పెట్ట
ా నే...! ఏమో..? పెట్ట
ా ననుక్కని భరిుపోయానేమో..? బోలా్ పెటాడం భరిుపోతే
మతలం, సరాసరి ఫ్ల
ా ట్లోక్క వ్చెుమయడమేన్న..?

ఎందుక్క ద్దనంగా న్న వెైపు చూస్త
ా నూది?

కొదిీగా తేర్చక్కని, కోంగా ఏదో అనబోతునూ హరి వెైపు స్తటిగా, ద్దనంగా చూస్త
ా ...

‘‘బ్లబూ... నీ హాలు, క్కచెన్, బ్లత్రూమ్ అనీూ శుబఱం చేసేస్తను. అంటు
ా అనీూ తోమేస్తను... నీ స్తూన్ననిక్క వేడినీళ్ల
ా తయార్చగా
ఉంచాను. ఇంకా నువేవని చెపిృన్న చేస్తాను. న్నక్క సహామం చేయయ న్నయాన్న.’’అంటూ.. హరిని ద్దన్నతి ద్దనంగా అరిించడం
మొదలుపెటిాంది.

‘‘తలుపు తీసి ఉంటే... ఎవ్రింట్ర
ా క్క ఫడితే వాళ్ా ఇంట్ర
ా క్క చొయఫడిపోతావా? ఇలు
ా ఔడిగేస్తావా? ఇంటు
ా తోమేస్తావా? నినెూవ్ర్చ
చెమయభన్నూరా నులు..? ని భనిషి పెటు
ా కోవాలంటే నేనెపుృడో పెటు
ా క్కని ఉండేవాడిని.. న్న నులు నేను చేస్తకోఖలను. నీ
సహామం

న్నఔవ్సయం లేదు. పొదు
ీ నేూ న్న మూడ్ అంతా చెడగట్ట
ా వ్... వెళ్లళ.. వెళిళపో.’’ అంటూ పెదీ గంతుఔతో అరిచాడు.

ముసలభమ కొంచం కూడా తొణఔలేదు.. బెణఔలేదు.. అంగళ్ం కూడా బెసఖలేదు. ఔదిలే ఉదేీశ్యం లేనటు
ా గా రాయలాగా అలాగే
కూర్చుని ఉంది.

అరిించడం మతలం మనలేదు.

హరి కోం అవ్థులు ద్రటింది..

‘‘ఇంత పొదు
ీ నేూ న్న పా
ఱ ణాలు తీమడానిక్క ఎఔకణ్
ు ంచి వ్చాువ్..? పో... ఫమటక్క పో...’’ అంటూనే ఆమ రఔక టు
ా క్కని
ఫలవ్ంతంగా లాక్కకంటూ, తలుపు తోస్తక్కని, ఆమని ఫమటక్క నెటేాసి, వెంటనే తలుపు మూసి, ఖడిమపెటేాస్తక్కన్నూడు.

పొదు
ీ నూ పొదు
ీ నేూ అనుకోని సంగటన...

స్ట్ాైస్.... ఫతిాడి... తగగంచుకోవాలి...

హాలు భధయలో నిలఫడి...

తలను పూరిుగా క్కందిక్క దింపి, ఎడభ భుజం మీదుగా బ్లగా వెనక్కక తీస్తకెళిా క్కడి భుజం మీదుగా ఐదుస్తర్చ
ా తిపాృడు. అదే
విధంగా భళ్లా అపోజిట్ డెైరక్షన్లో నింపాదిగా, నిద్రనంగా, ఊపిరి బిఖఫటాక్కండా, మమూలుగానే శావస తీస్తక్కంటూ ఇంకొఔ
ఐదుస్తర్చ
ా తిపాృడు. తయవాత

నెభమదిగా, అతి నెభమదిగా తలను ఎంత వెనక్కక వెళ్ల
ా ందో అంతగా వెనక్కక, అదే విధంగా ముందుక్క పూరిుగా వ్ంచి, భళ్లా
న్నయమల్ పొజిషన్క్క తెచాుడు. తలక్క యఔు ఱసయణ పెరిగ ‘ఔామీసనెస్’ పోయనటానిపించింది.

ఇఔ, శ్రీయం మొతా
ా నిక్క ఆక్కసజన్ పెంచాలి... రండు కాళ్ల
ా ‘‘స్తాండ్ ఎట్ ఈజ్’’ పొజిషన్లో కొంచం దూయంగా పెటిా, రండు చేతులూ
నడుంక్క ఇర్చవెైపులా పెటు
ా క్కని, ఊపిరి మొతాంగా ముక్కకతో లోలిక్క పీలిు, ఆఖలిగనంత సేపు ఆపి, నోటితో శ్ఫీం చేస్త
ా ...

మలాగా... అతి మలాగా... మొతాం పీలిున ఊపియంతా పూరిుగా వెళిాపోయేంత వ్యక్క నోర్చ తెరిచి వ్దిలాడు.

అలా ఇంకొఔ ఐదుస్తర్చ
ా చేస్తడు...

రిలాఔస్... రిలాఔస్... రిలాఔస్... అనుక్కంటూ వ్ంట ఖదిలోక్క అడుగపెట్ట
ా డు.

అంతా శుబఱంగా ఉంది... అంటు
ా అనీూ శుబఱంగా తోమి, బోరిాంచఫడి ఉన్నూయ. పాలు భరిగంచి చఔకగా మూత పెటాఫడి
ఉన్నూయ.

ఆశ్ురాయనిక్క గయయాయడు హరి...అసలపుృడొచిుంద్ద ముసలామ..? ఇనిూ ను
ా ఎపుృడు చేసింద్ద, ఔనీసం చపుృడన్నూ కాలేదే?
మలక్కవ్ రాలేదే..? ఏదో విచితలంలాగందే?

జరిగన ఔథ :

గోడ ఖడియాయం ఖంటల శ్బ్ల
ీ నిక్క నిదఱలోంచి మేల్కంట్టడు హరి

ఆకాయం ఔనిపిస్త
ా ంది... ద్రంతో

నిలువున్న కొమయ బ్లరి పోతాడు .

....................................ఆ తర్చవాత

......................................................

ఇంతలోనే ఏదో ఆలోచన వ్చిున వాడిలాగా, తలుపు తీసి చూస్తడు.

.. హాలో
ా క్క రాగానే క్కరీుపెై ఔ ముసలావిడ

ఎవ్వరూ లేర్చ...

కారిడార్ మొతాం శూనయంగా... ఖాళ్లగా ఉంది.

నయ సంచాయం లేదు...

అంతా నిశ్శఫీం... నిరామనుషయం...

ఈ ఫ్ల
ా ట్లు తఖలమయ... ఎవ్డిక్క ఏం జరిగన్న... ఎవ్డు ఎవ్డిని చంప్పసిన్న, ఔకవాడిక్క ఎంత మతలం తెలిమదు. ఏళ్ా తయఫడి
ఔక ఫ్ల
ా ట్లోనే ఉంటున్నూ వాడెవ్డో తెలిమని రిసిితి. ఏదో ఔమిటీలంట్టర్చ, మీటింగలంట్టర్చ, లాగ్ బుక్కక లంట్టర్చ... ఛ....
అనుక్కని, ఈస్తరి బదఱంగా తలుపు మూస్తక్కన్నూడు. సరిగా
గ అదే సభమం లో ఆకాశాన ఛళ్లళన ఉర్చముతో పాటు కొనిూ
లక్షలవేల వాటాతో తళ్లక్కకన మర్చపు మరిసింది.

టిలమ్గా తయాయయయ, ఫ్ల
ా ట్ నుండి ఫమటక్క వ్చిు, థయా్ఫ్లార్ నుండి లిపా్లో క్కందిక్క దిగ కార్చవెైపు నడుస్త
ా నూ హరిక్క
ఎదుర్చడా
ా డు వాచ్భన్ జెైరాజు.

డాఔాయూనే ఖయవం లేక్కండా, ఎదుటి వ్యక్కు చినూవాడెైన్న, పెదీవాడయన్న ప్పఱభతో లఔరిస్తాడు. అందుఔనే చినూ వ్మస్తలోనే పెదీ
ప్పర్చ ఖడియచాడు అనుక్కంటూ, ‘‘నభస్తకయం డాఔార్ గారూ...’’ అన్నూడు.

‘‘గడ్ మరిూంగ్ జెైరాజ్’’ నవువతూ భనస్తౄరిుగా ఫదులిచాుడు హరి.

‘‘ఓన్ల... జెైరాజ్, ఎవ్రో ముసలభమ పొదు
ీ నేూ న్న ఫ్ల
ా ట్లోక్క చొయఫడియది. నువ్వసలు డూయటీ సరిగా
గ చేస్త
ా న్నూవా? ఎవ్ర్చఫడితే
వాళ్ల
ా ఫ్ల
ా టాలోక్క ఎంటరైపోతున్నూర్చ’’ అన్నూడు మొతాగా.

నివెవయ పోయాడు జెైరాజ్...

ఆ నివెవయపాటుని సృషాంగా ఖభనించాడు హరి.

‘‘స్తర్... నేను ఉదమం మూడు ఖంటల నుంచే ని పా
ఱ యంభిస్తాను. తెలావార్చ ఝామునే వ్చేు ప్పయా వాళ్ల
ా , పాల వాళ్ల
ా , పొఱదు
ీ
పొడవ్ఔముందే డూయటీలకెళ్లావాళ్ల
ా , రాతిల నెైట్ డూయటీలు చేసి తెలావాయఔముందే గూళ్ాక్క చేర్చక్కనే వాళ్ల
ా , నిభనుషులూ... ఇలా
ఎంతోభంది వ్స్త
ా ంట్టర్చ..

వెళ్ల
ా ంట్టర్చ... అందరీూ ఖభనిస్తాను నేను. న్నక్క తెలిమక్కండా... ఔ ముసలభమ మీ ఫ్ల
ా ట్లోక్క

వ్చిుంద్ర..? ఆశ్ుయయంగా ఉంది డాఔార్ గారూ... ఇంతకాలభయయంది మీరీ ఫ్ల
ా ట్లోక్క వ్చిు... ననెూపుృడూ డూయటీ సరిగా
గ
చేస్త
ా న్నూవా? అనలేదు మీర్చ... సడెన్గా మీరీ మట అంటుంటే నభమలేఔపోతున్నూను స్తర్’’ అన్నూడు జెైరాజ్.

‘‘నిజమే... జెై రాజ్... కానీ జరిగంద్రనిూ ఫటిా ఆ మట అన్నలిసవ్చిుంది, డోంట్ మైండ్...’’ అంటూనే తన ‘వోఔస్వేఖన్’ కార్చలో
ఫమలేీరిపోయాడు హరి.

ఆకాశ్ం రోదించినటు
ా గా రోడానీూ తడిసి, జలభమమైపోయ ఉన్నూయ. ఏదో విచారానిూ వ్యఔుం చేస్త
ా నూటు
ా గా వాతావ్యణభంతా
‘డల్’గా ‘గూ
ా మీ’గా ఉంది.

హరి నడుపుతునూ కార్చ ఔకస్తరిగా గంతలో డి ‘దబ్’ భని సండ్ చేసింది.

‘‘ఈ హైదరాబ్లద్ డెైైనేజీ వ్యవ్సిను బ్లగచేసే న్నథుడు ఉన్నూడా? ఎపుృడు వ్యషం వ్చిున్న రోడానీ మునిగపోతాయ. ఏ
గంతలోడి కార్చ న్నశ్నమై పోతుందో తెలిమదు. పోయనస్తరి వ్రా
ష లక్క కార్చ రిప్పయాక్క ముపెైృఐదు వేలు కయుయాయయ. ఈ ‘జీహచ్
ఎంసీ’ మీద కేస్త వేసి, ఆ బిలు
ా వాళ్ాతో ఔటిాసేా గానీ తెలిసిరాదు. ఏదో ‘మసార్ పా
ా న్’ అన్నూర్చ... అంతా బ్లఖయపోతుందని
అన్నూర్చ. ఇంతవ్యకూ ద్రనిక్క అతీఖతీ లేదు’’ అనుక్కంటూ నెభమదిగా డెైైవ్ చేస్తక్కంటూ వెళ్ల
ా న్నూడు...

ఇంతలో.... పెదీ గోతిలో డి, ఎవ్రో టిా విసిరేసినటు
ా గా ఔకస్తరిగా కార్చ ముందు భాఖం పెైక్క లేచింది. సీారింగ్ని జాఖరతాగా ఔంట్ర
ల ల్
చేస్త
ా ... ఫలభంత వినియోగంచి, బెైైక్కపెై కాలు అదిమిపెటిా తొకేకటృటిక్క... ఫెళ్ ఫెళ్భని శ్ఫీంతో... బ్రఱక్క వెైర్చ
తెగపోయనటు
ా గా అనిపించింది హరిక్క.

ఔకస్తరిగా.... కార్చ అడాంగా తిరిగ, రోడు
ా భధయలో ఆగపోయంది. గఫగఫ లాడుతునూ గండెలతో ఏమీ చెయాయలా... అని
ఆలోచించేలోప్ప, దిభంద్ద చేయడం, కార్చను రోడు
ా ఔకక్క తోసేమడం, ‘ఆట్ర’లో హరిని ‘డూయటీ’క్క ండం, చఔచకా
జరిగపోయాయ.

గడ్ మరిూంగ్ డాఔార్...

గడ్ మరిూంగ్..

మరిూంగ్ స్తర్...

మరిూంగ్...

విష్ చేస్త
ా నూ వారిఔందరికీ చిర్చనవువతో ఫదులిస్త
ా తన ఛాంఫర్ వెైపు అడుగలేస్త
ా న్నూడు ‘హరి’ ఆయడుగలక్క రండంగళ్లల
తక్కకవ్ హైటు, యనిూంగ్, ఏరోబిఔస్లతో ఔండిషన్లో ఉనూ బ్లడీ, తెలాని దేహచాామ, ఱపోయషనేట్గా ఉనూ ముకం, ఆ ముఖానిక్క
సరిపోయే ఎతాయన న్నసిఔ, చఔకని ముక ఔవ్ళిఔలు, వ్యుస్తస వాటిని దివగణీఔృతం చేసే చిర్చనఖవు గౌయవానిూ భరింత
పెంచుతుండగా.. ముందుక్క స్తగతున్నూడు.

ఎదురూగా
గ వ్చిు సిాఫ్గా నిలఫడి మిలటరీ స్తలూయట్ కొట్ట
ా డు స్ట్కూయరిటీ డేవిడ్. డేవిడ్ మిలటరీ నుంచి వాలంటరీ రిట్ైర్మంట్
తీస్తక్కని, ఈ భధయనే స్ట్కూయరిాగా చేరాడు.

కొదిీగా తలవ్ంచి, క్కడిచేతిక్క ఏటవాలుగా పెైక్కలేపి, మిలటరీ జనయల్ స్తలూయట్ సీవఔరించిన విధంగా స్తలూయట్ చేస్త
ా తన ఛాంఫర్
లోక్క వెళిళపోయాడు ‘హరి’

ఈలోగా, నెభమదిగా ‘డేవిడ్’ ఔకన చేరాడు వార్చ
ా బ్లయ్ ‘వేణ్’. ‘‘డాఔార్ ‘హరి’ని చూడగానే వెలిగపోతునూ మొహాలతో పోటీలు

డి భరీ ‘విష్’ చేస్తారీ నర్చసలు. భరి డాఔార్ ‘స్తందర్’ ఔనఫడితే ఏదో తృదనూటు
ా గా విష్ చేస్తారందుక్క’’ డేవిడ్క్క మతలమే
వినఫడేలా గణ్ణగాడు.

స్తలోచనగా ‘వేణ్’ వెైపు చూస్తడు ‘డేవిడ్’

‘‘నువ్వనూది నిజమే.. డాఔార్ హరి అందగాడు... అందంగా ఉనూ వాళ్ాని చూసేా ఆనందంగానే ఉంటుంది అందరికీ... ‘అందమ
ఆనందం’ అన్నూర్చ. అందంగా ఉనూవాళ్ాక్క ఫఱహమయథం టిా, మీర్చ అందంగా ఉన్నూయని ఆడవాళ్ాకెైన్న, భఖవాళ్ాకెైన్న సరే... దే
దే చెపిృ, వాళ్ాతో ఫెఱండ్షిప్ చెమయడానిక్క ముందుకొస్తార్చ. ఇదే భనుషులు, అందంగా లేనివారిని చూసి అసహియంచుక్కంట్టర్చ.
అన్నకార్చలు ఎంత భంచి వాళ్ాయన్న సరే వాళ్ాతో స్తటిపోటీ మటలతో అవ్కాశ్ం దొరిక్కనపుృడలా
ా వికారితన్ననిూ ఎతిాచూపి,
పెైశాచిఔమైన ఆనందం పొంతుతార్చ. ఉద్రహయణక్క... డాఔార్ ‘స్తందర్’ వెనకాల ప్పర్చకే ‘స్తందర్’ కానీ భనిషిక్క స్తందయతవం
ఏమతలం లేదు అని ఆమనక్క వినఫడేలా కామంట్ చేస్తార్చ.

ఈ విధమైన అవ్హేళ్నలను జీరిుంచుకోలేఔ, ఈ ఱంచభంతా తభక్క వ్యతిరేఔత చూపిస్త
ా ందని అందంగా లేని వాళ్ల
ా అయిం
చేస్తక్కని, తభ లోని భంచి తన్ననిూ గరిుంచలేని ఈ విఔృత సమజానిూ ఎదురోకవ్డానిక్క ‘ఇరిటేటింగ్’గా ఱవ్రిుస్తార్చ. అంటే,
భనం భన దుషృైవ్యునతో ఎదుటివారిని చెడావాళ్ల
ా గా మయుడమే కాఔ, పెైగా వాళ్ాపెై యఔయకాల ముదఱలు వేస్త
ా న్నూము.మ
మిలటరీ లో ఇలా ఉండదు. ఎదుటివాడి శ్క్కు స్తమరా
ి యల ఫటేా గౌయవ్ భరాయదలుంట్టయ. ఎతిాపొడుపు మటలు, ఎఔస్ట్కాకలూ,
క్కంచ యచట్టలూ ఉండవు.

ని... ని ముకయం.. ఎవ్డు బ్లగా నిచేసేా వాడికే గౌయవ్ం. ప్పర్చకే ‘సివిల్ సొస్ట్ైటీ’ మీది. మీ

సొస్ట్ైటీలో ఉనూ జాఢ్యయలూ, ర్చఖమతలూ
సొస్ట్ైటీ’ మీది అన్నూడు డేవిడ్.

‘‘ఏం చెపాృవ్ డేవిడూ..’’ అన్నూడు వేణ్.

మ మిలటరీలో ఉండవు. ప్పర్చక్క ‘సివిల్ సొస్ట్ైటీ’ కాని నిజానిక్క ‘మోసా్ అన్ సివిలైజా్

జరిగన ఔథ : రాతిల డుక్కనూ దఖగరిూంచి ఉదమం లేచిన తర్చవాత జరిగే చితల విచితలమైన అనుబవాలతో కొంత
అయోభయానిక్క గయవుతాడు డాఔార్ హరి. హాసిృటల్ క్క వెళ్ళగానే ఎృట్ట
ా నే నర్చసను, మిఖతా స్తాపంతా విషెస్
చెపా
ా ర్చ..................

........................................... ఆ

తర్చవాత

‘‘ఇందులోన్ల వేళ్లకోళ్మ..? నేను కూడా నీతో ఏకీబవించి, డాఔార్చసందరీూ హరినీ పోలిు, స్తందరా
గ రిని తక్కకవ్ చేసి ఉంటే
సంతోషించి ఉండేవాడివేమో?’’

‘‘అబ్రబ్ర... అదేం లేదు డేవిడూ.. న్న ఉదేీశ్ం అది కాదు’’ అంటూ చలాగా జార్చక్కన్నూడు వేణ్. వెధవ్లు... వెధవ్ బుదు
ీ లు...
అనుక్కన్నూడు డేవిడ్.

భధాయహూం ంటిఖంట కావొస్ాంది..ప్పషంటాందరినీ చూసి, ంపించేస్తడు ‘హరి’..

ఔడుపులో ఆఔలి దహించేస్త
ా ంది... ఔయ .. ఔయ.. భంటూంది.

హభమమయ... కేంటీనోా భోజనం తెపిృంచుక్కంద్ర భనుక్కనే లోపు ఫ్లనోమగంది...

‘‘సర్... ఇంకో ప్పషెంట్ఉన్నూర్చ...’’

‘‘తరావత చూద్ర
ీ ం లండి..’’

‘‘మిభమలిూ చూడాలని భరీ భరీ రికెవసా్ చేస్త
ా న్నూర్చ సర్’’

‘‘అపాయంట్మంటీాస్తక్కన్నూరా?’’

‘‘లేదు స్తర్.. ఎక్కకవ్ సేపు తీస్తకోనని, ఔకస్తరి ఔలవాలని అంటున్నూర్చ సర్... కొతా ప్పషెంట్’’

‘‘సరే.. సరే... ముందు కేసేృయృంపించండి...’’

‘‘ఒకే సర్..’’

‘‘కూరోుండి మేగన గారూ...

చెృండి... పా
ఱ ఫామేమిట్ర..’’

కేసేృరూుస్త
ా , తలతాక్కండానే అన్నూడు ‘హరి’

అవ్తలి నుంచి సమధానం లేదు...

తలతిా ప్పషంటు వెైపు చూస్తడు...

సనూని చిర్చనవువతో తననే తదేఔంగా చూస్త
ా నూద్రమ... హరి తన వెైపు చూడడంతోనే, ఏం మట్ట
ా డక్కండా... తన క్కడి చేతిని
ముందుక్క చాచింద్రమ.

‘భణ్ణఔటు
ా ’ చుటూ
ా , ఎయరగా ఔమిలిపోయ, యఔుం కారి, ఖడాఔటు
ా క్కపోయ ఉంది.

ఈలోగా ఎడభచేతిని కూడా ముందుక్క చాచింద్రమ..

ఆ చేయ రిసిితి కూడా అలాగే ఉంది.

‘‘తాభయ తూడులాంటి ఈ కోభల హస్తాలను ఇంత నిరా
ీ క్కషణయంగా నలిప్పసినవార్చ భనుషులా..? రాక్షస్తలా..? లేఔ, ఈమే తనను
తాను హింసించుక్కని ఆనందించే మస్ఖిస్తా..? వాలఔం చూసేా అలా లేదే..?’’ అనుక్కంటూ చఔచకా స్ట్లైన్ తో శుబఱం చేసి,
ఆయంట్మంట్ అపెై చేసేస్తడు.

అలవాటుగా న్నడీ, బీపీ చెకేుస్తడు.

‘‘ఔటు
ా ఔట్ట
ా లిసన నిలేదండీ.. గాలి తఖలనిసేా తవయగా తగగపోతుంది’’ అన్నూడు.

ఈలోపు, తను కూర్చునూ సీాలు రివాలివంగూసాలీమద డాఔార్చక తన వీపు ఔనఫడేలా తిరిగ, మడ చుటూ
ా ఔపుృక్కనూ మిటను
తొలగంచింద్రమ.

ఇంకోస్తరి ష్కక్కక గరైయాడు ‘హరి’

ఇదేమిటి?

మడ చుటూ
ా ... వ్లమంలా... ఎవ్రో తడిగడాతో గంతు బిగంచి, ఉరివేసినటు
ా గా... నలాగా ఔమిలిపోయ, నలిగ ఉంది
చయమం...‘‘సనూగా, పొడవుగా... తెలాగా.. శ్కంలాగా ఉనూ ‘మడ’పెై ఇలాంటి గామమ? ఎవ్రైన్న ఉరి తీసి చంప్పమడానిక్క
ఱమతిూంచారా? లేఔ ఈమ ఆతమహతాయఱమతూం చేసింద్ర?’’ అనుక్కంటూ, నెభమదిగా చేతి వేళ్ాతో మడను సృృశంచాడు.

ప్పషెంట్ నుండి ‘సృందన’ లేదు.

ఇంకొదిీగా చేతివేళ్ా తిాడి పెంచి ‘‘నొపిృ ఉనూద్రండీ..’’ అన్నూడు.

‘‘లేదు డాఔార్’’ అనూద్రమ.

‘‘నొపిృ లేదంటే, మడ ఎముఔలకేమీ దెఫ తగలి ఉండదు. ఔవేళ్ ఎముఔలకేమైన్న అయ ఉంటే కేవ్లం ‘టచ్’ చేసినపుృడే కేఔలు
పెటిా ఉండేది. ఇంత ఱశాంతంగా కూరోులేదు’’ అనుక్కంటూ తలతిా చూస్తడు.

ఎపుృడు ఆమ భళ్లా ముందుక్క తియగందో కానీ, హరి వెైపు తిరిగ, ముకంలో ముకం పెటిానటు
ా గా స్తటిగా అతని ఔళ్ాలో
ా క్క
చూస్త
ా నూద్రమ.ఖతుక్కకభన్నూడు ‘హరి’... కొంచం సర్చ
ీ క్కని, ఆమతో చూపు ఔలిపాడు.

అదే చిర్చనవువతో ఏ మతలం తతాయపాటు లేక్కండా తదేఔంగా చూస్త
ా నూద్రమ.

‘‘ఏమిటి? ఎందుఔలా చూస్త
ా నూద్రమ?ఆ చూపులో
ా ఏదో ఆరిు, ఆయీైత వ్యఔుభవుతున్నూయ. ఏమో...! ఆమ మమూలుగానే
చూస్త
ా నూదేమో..? నేనే యఔయకాల భాష్కయలు చెపుృక్కంటున్నూనేమో..?

కాదు... కాదు... ఏదో ఉంది... ఆ ఆరిు... ఆయీైత... అఫద్ర
ీ లు కావు. అయన్న ఔ ప్పషంటు గరించి ఎందుక్కలా రిరి విధాల
ఆలోచిస్త
ా న్నూను నేను?

‘‘తీఖలాంటి దేహం ఔలిగ, చఔకని మేని ఛామతో, రూపురేకలతో, తన సభక్షంతో ఎదుటివారిపెై వెనెూల హాయని క్కరిపించి, తన
చిర్చనవువతో ఱంచానిూ భరిపింజేసే... ఈమపెై ఇంత రాక్షసంగా.. ఔయకశ్ంగా... ఔక్షగా.. ఔృు యతావనిూ క్కరిపించిన
రాక్షస్తధముడెవ్డు? వాడసలు భనిషేన్న? శువా? ఔృు యభృఖమ? ఫంధువా? బరా
ు ?’’ ఆలోచనలతో హరి బుయర
వేడెక్కకతుండగా...

‘‘బయు... న్న బయు...’’ అనూద్రమ వినఫడీ వినఫడనటు
ా గా

‘‘ఏమిటీ... న్న ఆలోచనలు ఈమ ఔళ్ాక్క ఔనఫడుతున్నూయా..! సరిగా
గ పుసాఔం చదివినటు
ా గా న్న భనస్తలోని భావాలు ఎలా
చదవ్ఖలిగంది?’’

ఔలవ్యపాటును ఔపిృపుచుుక్కంటూ... ఖంభీయంగా... ఆఁ... ఏభన్నూర్చ... మేగనగారూ... అన్నూడు.

‘‘న్న బయు వ్లానే న్నకీ గాయాలయాయమని అంటున్నూను డాఔార్’’ ఏ భావ్మూ లేక్కండా అనూద్రమ.

‘‘ఒప్ు ... ఐయామసరీ.... మీ గాయాలు తవయగానే మనిపోతాయ. నేనిచిున ఆయంట్మంటకంటిన్లయ చేమండి.

ఏంటీ ఫయోటిఔస్, పెయన్ క్కలాయస్ రాస్తను. కేవ్లం మూడు రోజులు వాడండి. ఎక్కకవ్ రోజులు వాడఔండి.. నొపిృ అనిపిసేానే. ఆ
తరావత కూడా ఔక రోజు మతలమే పెయన్ క్కలాయస్ వాడండి. అంతకీ నొపిృ ఎక్కకవెైతే డామేజ్ ఆస్ట్స్ మంట్ కోసం ఎఔస్ రే,
మిగలిన ట్స్త
ా లు చేయద్ర
ీ భండి. న్న ఉదేీశ్ంలో పెదీగా డామేజి లేదు. అవ్సయమైతేనే ట్స్త
ా లు... అనవ్సయంగా భనీ
వేసేాుమడమందుఔండీ. వ్చేు వాయం ఔకస్తరి ఔనిృంచండి.’’ చెప్పృస్తడు హరి.

‘‘థ్యంకూయ డాఔార్...’’ అంటూ అదే చిర్చనవువతో హంస ఖభనంతో, భర్చ నిమిషంలో ఔనుభర్చఖయయంద్రమ.

‘‘వెళిాపోయంద్ర? మమమైపోయంద్ర?’’ అనుక్కన్నూడు. కానీ తననే చూస్త
ా ఆశ్ుయయంతో నోర్చ వెళ్ాబుచుుక్కనూ నర్చసని
ఖభనించలేదు డాఔార్ హరి.

స్తమంతలం ఏడు ఖంటల సభమం...

జరిగన ఔథ : ప్పషెంటాను చూడడం పూయుయన డా.హరి ఆఔలితో భోజన్ననిక్క సిదీమౌతుండగా ఎవ్రో కొతా ప్పషెంట్ వ్చిునటు
ా
చెబుతుంది రిస్ట్షనిసా్. రండుచేతుల భణ్ణఔటా మీద్ర, మడ మీద్ర నలాని చాయలు చూపిస్త
ా ంద్రమ. ఆయంట్ మంట్ రాసిచిు
తగగపోతుందని చెపా
ా డు ఆమక్క.......................

...........................ఆ తరావత

ఐన్న గానీ, అృటికే చీఔటు
ా ఔముమక్కన్నూయ..
ధాయగా వ్యషం క్కర్చస్త
ా నూది. వీధి ద్దపాలు వెలఖ డం

లేదు... ఇంతలో ఔ పెదీ ఇనుగోళ్ం ఫడఫడా.. దడదడా భంటూ పెదీ

ధవనితో ఱతి ధవనితో ఆకాశ్ం నుండి జార్చతూ, మేఘాలను చీలుుక్కంటూ... భూమి వెైపు ఱయాణం చేస్త
ా నూది.

భూమి మీద ఉనూ వారికెవ్రికెైన్న ఇటేా అయిం అయపోతుంది. ఆ పెదీ గోళ్ం కాసేట్ర
ా భూమిపెై డబోతోందని.

ఆ వాతావ్యణంలో కార్చ నడుపుతునూ హరిక్క ఈ గోళ్మేదో తననే తర్చముతునూటు
ా గాన్ల, తనపెై ఖఫటిా, తన కార్చపెైనే
డబోతునూటు
ా గాన్ల, అఔస్తమతు
ా గా అనిపించింది. వెనెూముఔలో నుండి చలిపుటు
ా క్కవ్చిు, శ్రీయం చిగర్చట్టక్కలా
ఔంపించన్నయంభించింది.

పా
ఱ ణ బమం గండెను నలిప్పసి, గంతును పిసికేస్త
ా ండగా, అఱమతూంగా... పెదీ గంతుఔతో.. ‘‘అర్చ
ు న్న... పలు
గ ణా... క్కరీటీ...
యక్కషంచు తండీఱ’’ అంటూ బిఖగయగా అరిచాడు.

ఈలోపు ఉర్చముతో కూడిన పిడుగ డనే డియది.

ఔనుచూపు మేయలో రోడు
ా ఔకనే ఉనూ పెదీ భూతాల భరిరచెటు
ా , దేవేందు
ఱ ని వ్జా
ఱ యుధంతో ఫలంగా నిలువున్న నరిక్కనటు
ా గా
నిటానిలువుగా చీలిపోయ, బగ
గ బగ
గ భంటూ రావ్ణకాషాంలా కాలిపోన్నయంభించింది.

గండె గభేలుభంది హరిక్క.. కొదిీగా అటూఇటూ అయ ఉంటే..? న్నమనభమ మటలు గర్తుచాుయ.

అర్చ
ు నుడు ఆకాశ్ంతో యథంపెై వెళ్ల
ా ండగా అనుకోక్కండా యథచఔరం యొఔక చీల (బోలు
ా ) ఎఔకడో జారి డిపోతుంది. ఆ సభమంలో
అర్చ
ు నుని యథచఔరం చేసే శ్ఫీమే ఉర్చము ఆ చీల (బోలు
ా ) నేల మీద ఎఔకడ డితే అదే పిడుగ. అర్చ
ు నుడిక్క ఖల మర్చ ప్పర్చ
ా
పలు
గ ణ్డు, క్కరీటి.. ఆ అర్చ
ు నుడిని వేడుక్కంటే భనలను యక్కషస్తాడు.‘‘నిజంగానే యక్కషంచావు అర్చ
ు న్న’’ పెైకే ఖటిాగా అన్నూడు.

‘‘ఈ యఘుగాడు ‘ఔరీంనఖర్’లో ఇలు
ా ఔటానేల? ఈ రోజే ఖృహ ఱవేశ్ం పెటు
ా కోనేల? స్తమంతలం ఏడియటిక్క ఫమలేీరిన్న పరావలేదు
దిఖంటలఔలా
ా వ్చేుస్తావు అని ననుూ పిలవ్నేల? పిలిచాడు పో.. నేను ఫమలేీయనేల? ఈ బమంఔయ వాతావ్యణంలో ంటిరిగా
చిక్కకకోనేల? అసలివావళ్ చేయఖలన్న?

ఎంత దూయం వ్చాును? ఇంకెంత దూయం ఉంది? ఔ మదిరి వేఖంతో కార్చ నడుపుతూ రి రి విధాలా వాపోతున్నూడు
హరి.ఇంతలో.. చితలవిచితలమైన శ్బ్ల
ీ లు చేస్త
ా ... క్కదుపుల మీద క్కదుపు లివ్వడం మొదలుపెటిాంది కార్చ.

ఇదేదో చతిక్కలఫడేలా ఉందే... అని అనుమనించి, వెనుఔ వ్చేు వాహన్నలక్క అడు
ా లేక్కండా డెైైవ్చేమడం మొదలుపెట్ట
ా డు.
ఊహించినటు
ా గానే కాసా దూయం రిగెటిా ఔ పెదీ జయక్ఇచిు ఆగపోయంది కార్చ.

క్కర్చస్త
ా నూ వ్యషంలోనే కార్చ దిగ, బోనెట్తెయచి, తోచిన భంతా
ల లనీూ వేస్తడు. ఎనిూస్తర్చ
ా స్తాయా్చేసిన్న స్తాయా్కాక్కండా
మొరాయంచింది కాదు. నువెవనిూ భంతా
ల లు వేసిన్న నేను ల్ంఖను అనూటు
ా గా బెైఠాయంచింది.

‘‘పొదు
ీ నే ఔద్ర షెడ్క్క వెళిా వ్చిుంది? వోలకస్వేఖనో, ఫ్లలకస్వేఖనో... ద్దని ప్పర్చ తఖలమయ.. జయమన్కాయంట, ట్కాూలజీక్క జయమనీ
పెటిాంది ప్పయంట.. పెైగా కొతా కార్చ... ద్దనికేం పోయేకాలం? ఈ సరీవసింగ్స్ట్ంటయా వాళ్ాని నభమకూడదు.. అంతా ర్ఫెఔా్అంట్టర్చ,
వేలక్క వేలు బిలు
ా వేస్తార్చ..

తీరా చూసేా కార్చ బ్లగడియదో లేదో ఆ దేవుడికే ఎర్చఔ.

అందుఔనేమో... ఈ సరీవసింగ్స్ట్ంటర్వాళ్ా బ్లధ డలేఔ ళ్లళభండి, విసిగపోయ, కోటి రూపామలక్క పెైగా విలువ్చేసే కొతా
కార్చను బిాగా
గ పెట్ర
ల లు పోసి తఖలబెట్ట
ా డంట ఔ చెైన్న వాడు. ఈ భధయనే హైదరాబ్లద్లో ‘బెంజ్’ ఔంపెనీ వాళ్లళ కూడా
సరీవసింగ పొడిచింది లేఔపోగాఅన్నయమంగా వేలక్క వేలు సరీవసింగ ప్పర్చతో గంజుతున్నూయని ప్పయానీూ కోడెైకూస్తయ.
వెధవ్లు... వెధవ్లు’’ తిటు
ా క్కంటూనే గోావ్బ్లఔస్లోంచి ఆల్రడీ మిఔస్చేసి ఉనూ విసీక బ్లటిల్తీసి న్నలుగ గఔకలు
గటుక్కకన మింగ, సిఖరట్వెలిగంచాడు. కొంచం వెచుగా, ఔంపయాబుల్గా అనిపించింది. భనస్తలోని ఆందోళ్న కొదిీగా
నెభమదించింది. వ్యషం సనూగా, ధాయగా క్కర్చస్త
ా నే ఉనూది. అసలు ఈ ఏరియా ఏమిటి? ఎఔకడ వ్యకూ వ్చాునో
తెలుస్తక్కంద్రభని అటూ ఇటూ తియఖడం మొదలుపెట్ట
ా డు.

అంతలోనే ఏదో బుయదలో కాలు పెటిా పీఔలద్రకా కూర్చక్కపోయనటానిపించింది. ఫటాలనీ బుయద.. తల తడవ్క్కండా కాపాడుక్కంటూ
వేస్తక్కనూ జరికనుక్కనూ ట్రపీని బెైటిక్క లాగ నెతిామీద ఔపుృక్కన్నూడు. ఏదో జరిగంది... ఏం జరిగందో తెలిమడం లేదు... ఏదో
ఆందోళ్న... భళ్లా కార్చ దఖగయక్క వ్చిు, విసీక బ్లటిల్తీసి గంతులోక్క వ్ంపుక్కన్నూడు... అంతక్క ముందు వెలిగంచిన సిఖరట్
పూరిుగా తాగన గర్చ
ు లేదు... వ్రా
ష నిక్క తడిసిపోయందేమో అనుక్కంటూ భళ్లా సిఖరట్వెలిగంచి గండెల నిండా దముమలాగాడు.
విసీక బ్లటిల్ను జేబులోనే పెటు
ా క్కన్నూడు. వ్యషం ఎడతెయపి లేక్కండా క్కర్చస్త
ా నే ఉంది.

ఏవెైన్న వెళ్లా పోయే వాహన్నలను ఆపుద్రభని రోడ్మీదక్క వ్చిు ఎంతసేపు చూసిన్న లాబం లేఔపోవ్డంతో కార్చ దఖగయక్క తిరిగ
వ్స్త
ా చుటూ
ా చూస్తడు... భసఔ భసఔగా ఉంది. ఏమీ ఔనఫడటం లేదు.

అదే సభమంలో... ఆకాశ్లో ఔకస్తరిగా ఉర్చముతో కూడిన మర్చపు మరిసింది.

ఆ మర్చపు వెలు
ా ర్చలో...

క్షణకాలం ఔ సీాై ఆకాయం తళ్లక్కకభని మరిసి మమమైపోయంది.

బఱమ... నిజమ...? నిశ్చుషు
ా డెైపోయాడు హరి.

వ్రా
ష నిక్క తడిసిపోక్కండా జాఖరతాగా కాపాడుక్కంటూ పీలుస్త
ా నూ సిఖరట్ని విసిరిపారేస్తడు హరి. లైటు కావాలి... తనక్క ఔనిపించింది
నిజమేన్న..? ఔళ్లళ చిక్కలించి చూసిన్న ఏమీ ఔనఫడటం లేదు. ఇంతలో గర్తుచిుంది... స్ట్ల్ఫ్లన్... అరే.. అనవ్సయంగా ఇనిూ
తిృలు డఔపోతే, ఔక కాల్చేసి ఉంటే యఘు వ్చిు పిఔప్చేస్తక్కనే వాడు ఔద్ర... తనక్క తానే తిటు
ా క్కంటూ జేబులోంచి స్ట్ల్ఫ్లన్
తీస్తడు. స్ట్ల్టవ్ర్‘జీరో’ చూపిస్త
ా నూది... అదృషావ్శాతూ
ా స్ట్ల్ఫ్లన్ఆన్అయయ లైట్వ్స్త
ా నూది. ఆ లైటు వెలు
ా ర్చలోనే చుటూ
ా
చూడట్టనిక్క ఱమతిూంచాడు.

దూయంగా ఔ లైటు... బ్లటరీ లైట్లా ఉంది...

నిద్రనంగా... తనవెైప్ప వ్స్త
ా నూది...

ఇంతలో స్ట్ల్లైట్ఆగపోయంది. భళ్లా ఆన్చేస్తడు... స్ట్ల్ఫ్లన్వెలు
ా ర్చలో ఔళ్లళ చిక్కలించి చూస్తడు...

ఎవ్రో... బ్లటరీ లైట్టు
ా క్కని తనవెైప్ప వ్స్త
ా న్నూర్చ... భనిషి ఔనఫడటం లేదు పూరిుగా... కానీ... చూచామగా... ఆడ భనిషి అని
తెలుస్త
ా నూది... కొరివి దమయం కాదు ఔద్ర...?

నెభమదిగా... ఆ ఆకాయం హరిని సమీపించింది...

లైటు హరి మీదక్క ఫ్లఔస్చేస్త
ా ...

‘‘ఎవ్యండీ మీర్చ? ఈ సభమంలో, ఇఔకడ ఏమి చేస్త
ా న్నూర్చ?’’ అంటూ ఱశూంచింది.

ఈ సవయమఔకడో వినూటు
ా ందే... అనుక్కంటూ ఆరిపోయన స్ట్ల్లైట్ని భళ్లా వెలిగంచి ఆ ఆకాయం మీదక్క ఫ్లఔస్చేస్తడు...

‘‘మేగన గారూ... మీరా...?’’

‘‘డాఔార్గారూ... మీరా...?’’

‘‘ఈ సభమంలో మీరిఔకడ..?’’

ఆశ్ుయయంతో ఔరినొఔరి లఔరించుక్కన్నూర్చ. తను ఏ విధంగా ఆ పా
ఱ ంతంలో చిక్కకక్కన్నూడో ఆమక్క వివ్రించాడు హరి.

‘‘మీరలా..? ఇఔకడ? వెరీ సర్పెైైజింగ్..!’’ అన్నూడు

‘‘మ ఇంటిక్క మీర్తచిు సర్పెైైజింగ్అంట్టరేమిటి?’’

‘‘మీ ఇలా
ా ...! ఇఔకడా..!’’

‘‘డాఔార్గారూ... మీరఔకడునూద్ద మీక్క తెలిమడం లేదు. ఔన్ఫ్యయజన్లో ఉనూటు
ా న్నూర్చ... అదిగో... కూతవేటు దూయంలో
ఔరీంనఖర్... ఊరి చివ్య మ ఇలు
ా ... అంటే... మ పినూభమ గారిలు
ా ... మీర్చ ఇపుృడునూ రిసిితులో
ా ఔరీంనఖర్వెళ్ాలేర్చ...
ఔరంటు కూడా లేదు... ఎపుృడొస్త
ా ందో తెలిమదు.. వ్యషం క్కయవ్డం మొదలుకాగానే ఔయంటు తీసేస్తార్చ... ఱమద్రలు
జర్చగతామనే బమమో లేఔ నెమో...? మీరీపూట ఇఔకడే ఉండి, రేపు ఉదయానేూ వెళ్ాడం భంచిది... బ్లగా తడిసి ఉన్నూర్చ...
తర్చవాత మీ ఇషాం...’’ అంటూనే గర్చక్కకన వెనుదిరిగ, వ్డి వ్డిగా అడుగలు వేమడం పా
ఱ యంభించింది మేగన.

